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АКІМОВ ОЛЕКСАНДР 
к. держ. упр., доцент, начальник відділу правового забезпечення  
Національної служби посередництва і примирення  
 

ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СИСТЕМОГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Здобуття Україною незалежності, докорінна зміна пріоритетів у 

відносинах між особою та державою, коли людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України) [1], 

зумовили необхідність систематизації усіх сфер державного 

управління на основі демократичних принципів функціонування 

держави та права. Така суттєва зміна цінностей у суспільстві не могла 

не відобразитися на необхідності розвитку засобів задоволення і 
забезпечення потреб та інтересів суспільства, держави та людини. І 
перш за все це вплинуло на необхідність по-новому формувати та 

розвивати державне управління як комплексне системне утворення, 
яке на цей час виступає найбільш розповсюдженим та найбільш 

ефективним засобом реалізації правових норм із задоволення і 
забезпечення потреб та інтересів суспільства [2; 3; 8; 9]. 

Досліджуючи питання кадрового забезпечення державного 

управління слід відмітити, що незалежно від різних підходів щодо 

питання кадрового забезпечення державного управління стабільність 

та ефективність державного апарату може бути досягнута шляхом 

збереження та вдосконалення професійних кадрів, що мають великий 

досвід роботи в органах державного управління [4; 10; 16]. Протягом 

тривалого періоду часу у нашій країні виявлялася недооцінка, а інколи 

й просто негативне ставлення до досвіду розвинутих країн щодо 

державного устрою та державного управління. Цей досвід не 

використовувався з ідеологічних міркувань, у кращому разі до нього 

ставились як до пізнавальної інформації. Проблема адаптації 
кадрового забезпечення державного управління до сучасних умов є 

дуже актуальною. Необхідність приведення системи управління у 

відповідність до сучасних світових стандартів змусила політиків 

виробити програму реформування державної служби з метою її 
корінної модернізації [5; 18]. 

Основою системогенезу державно-управлінської діяльності в 

більшості країн покладено такі принципи: демократизація державного 

управління і державної служби; орієнтація на пересічного 

громадянина, який, будучи клієнтом державних служб, виступає 

споживачем державних послуг; орієнтація на кінцевий результат; 
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рентабельність управління; простота управління. Уряди різних країн 

запроваджують нові ідеї державного менеджменту, що передбачають 

широке використання в державно-управлінській діяльності методів 

роботи, які застосовуються у приватному секторі. Серед таких методів 

можна виділити наступні: методи стратегічного планування, 
бригадного характеру роботи в процесі ухвалення рішення, оцінка 

якості виконання службових обов’язків, зменшення кількості рівнів 

управління, встановлення відповідності заробітку службовців від 

кількості, якості, складності праці. Важливо підкреслити, що 

незалежно від розбіжностей щодо підходів до кадрового забезпечення 

державної служби стійкість, стабільність і ефективність державного 

апарату досягається шляхом збереження й удосконалювання 

професійних кадрів, що мають значний досвід роботи в органах влади 

й управління, їхній склад суттєво не змінюється в результаті 
парламентських виборів чи інших змін у політичній ситуації. Такий 

порядок забезпечує високий рівень професіоналізму державної служби 

[6; 11 – 15]. 

Серед розвинених країн не вироблено єдиного стандарту 

визначення приналежності працівника до державних службовців. У 

зв’язку з цим ускладняється аналіз кількісного та якісного складу 

службовців. Зокрема, у США кількість федеральних службовців 

складає більше трьох мільйонів осіб. Разом зі службовцями штатів 

вони складають 16 відсотків зайнятого населення. Більша їхня частина 

– понад 90 відсотків працює у виконавчих органах влади. У Великій 

Британії урядові службовці складають близько 6 відсотків усіх 

зайнятих, у Франції – 15 відсотків [7]. У той же час у в США, крім 

працівників державної влади та управління, до державних службовців 

відносять працівників у сфері комунального обслуговування і пошти. 
У Франції до державних службовців відносять осіб, найнятих на 

роботу на постійній основі державою, місцевими органами влади, а 

також деякими державними установами. Не вважаються державними 

службовцями особи, що надійшли за договором у державні установи, 
які виконують завдання державної служби, але їхня діяльність 

регламентується приватним правом (органи соціального забезпечення), 
а також особи, найняті акціонерними товариствами, що відносяться до 

державного сектору. Ці розбіжності пояснюються різним розумінням 

поняття «державна служба», яке залежить від концепції державної 
служби, що існує в кожній країні [15; 18]. 

З огляду на викладене визначено підхід, за яким системогенез 

державно-управлінської діяльності зорієнтований відповідно на 

індивідуалізм, оскільки формує індивідуалістичну культуру, та 

колективізм, оскільки формує колективістську культуру. За цих умов 

значною мірою актуалізується питання психологічної готовності 
службовця до професійної діяльності в умовах євроінтеграції, що 
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проявляється в системі його ціннісних орієнтацій і мотивації, цілях 

життєдіяльності, переконаннях і направленості особистості. Тому 

соціально-психологічна активність службовців обумовлено як 

внутрішніми (власне професійно-особистісні потреби, мотиви й 

інтереси), так і зовнішніми (вимоги суспільства, імперативи системи 

державного управління, політичний курс на європейську інтеграцію) 
факторами, які чинять вплив на системогенез державно-управлінської 
діяльності. 
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